OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
Alexandre Bastos
Recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos
confins da terra. Atos 1:8
1 - OS DONS ESPIRITUAIS

Apenas os “nascidos de novo”, aqueles que têm em si a habitação do
Espírito Santo podem receber os dons espirituais.
Uma vez que já compreendemos quem é o Espírito Santo e que somos batizados
n’Ele; que Ele é o Deus que habita em nós, que nos ensina sobre tudo que Jesus
nos disse e que nos reveste de Seu poder, nos concedendo dons para
cumprirmos em plenitude nossa vocação a partir de um chamado, temos que
buscar discernir quais são os dons que Ele nos deu.
“Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu
segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais
profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente
o espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E,
quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a
respeito dele. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos,
mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender
tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós
usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras
ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades
espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito
de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de
fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura
para essa pessoa porque o sentido delas só pode ser entendido de
modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o
valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada
por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas: “Quem pode
conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos?”
Mas nós pensamos como Cristo pensa.”1 Coríntios 2:10-16

2. TODOS RECEBEMOS DONS ESPIRITUAIS

Todos os “nascidos de novo”, os que têm em si a habitação do
Espírito Santo, receberam dons espirituais para cumprirem a sua
vocação.
“Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais
ignorantes.Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos
mudos, conforme éreis guiados.Portanto, vos quero fazer
compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz:
Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão
pelo Espírito Santo.Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o
mesmo.E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.E
há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo
em todos.Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um,
para o que for útil.Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da
sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência;E a
outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os
dons de curar;E a outro a operação de maravilhas; e a outro a
profecia; e a outro o dom de discernir os espíritos; e a outro a
variedade de línguas; e a outro a interpretação das línguas.Mas um
só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo
particularmente a cada um como quer.”1 Coríntios 12:1-11
“Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem
todos os membros têm a mesma operação,Assim nós, que somos
muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos
membros uns dos outros.De modo que, tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a
medida da fé;Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja
dedicação ao ensino;Ou o que exorta, use esse dom em exortar; o
que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o
que exercita misericórdia, com alegria.”Romanos 12:4-8
“Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como
também em nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor
dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis
batizados com o Espírito Santo.” Atos 11:15-16

Deus concede os dons espirituais de acordo com Sua vontade e graça

De acordo com Romanos 12:6a “Temos diferentes dons, segundo a graça que nos
é dada” e 1 Coríntios 12:7 “A manifestação do Espírito é dada a cada um para o
que for útil”.

3. DESPERTAR E BUSCAR

Devemos despertar e buscar os dons espirituais que
recebemos.
“Por

cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que
existe em ti pela imposição das minhas mãos.Porque Deus não nos
deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de
moderação.”2 Timóteo 1:6-7
“Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse
corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos;
em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois,
operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos,
variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou, todos
profetas? São todos mestres? Ou, operadores de milagres? Têm
todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretamnas todos? Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons.”1
Coríntios 12:27-30

4. DOM ESPIRITUAL OU UNÇÃO?
Quando buscamos uma definição e conceito para “dons espirituais”, não
podemos nos ater a apenas aquilo que se convencionou definir na língua
portuguesa para compreendermos seu significado.
- O Significado de dom, de acordo com o dicionário da língua Portuguesa é:
DOM (Dicionário Aurélio)= Dádiva, presente; dote natural, talento, prenda,
aptidão, faculdade, capacidade; habilidade espiritual para; (Teolog.) bem
espiritual proporcionado por Deus, graça.
- Segundo o dicionário bíblico significa:
DOM (Dicionário Bíblico)= No original grego, “CARISMA”, vem da raiz “CARIS”,
que significa: dom, graça, dádiva, favor.

Os dons de Deus em nossas vidas são irrevogáveis: “

Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.”Romanos 11:29
UNÇÃO (Dicionário Aurélio)= Cerimônia que consiste em aplicar óleo numa
pessoa para sagrá-la ou para conferir-lhe certas graças.
UNÇÃO (Dicionário Bíblico)= Vem do substantivo “CHRISMA”, daí vem o verbo
“CHRIO” e o adjetivo “CHISTÓS”, que significa “UNGIDO”. Pessoas que foram
ungidas para exercer certa função. No hebraico o termo é “MESSIAH”, ou seja,
MESSIAS, aplicado a Cristo. Na Bíblia pode ser entendida de modo espiritual ou
literal com aplicação do azeite ou óleo sobre alguém ou sobre algum objeto.
A Unção com óleo é o ato de derramar o óleo sobre alguém ou sobre algum
objeto, com o sentido de torná-lo consagrado a DEUS.
UNGIDO = Diz-se dos reis e bispos que recebem a sagração; ordenado, sagrado,
santo; aquele que foi ungido, Ungido de Deus, Ungido do Senhor; rei ou
eclesiástico que recebeu unção sagrada.

Unção é a ação capacitadora de Deus:
“Então, mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos
olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, é
este mesmo. Assim, tomou Samuel o vaso de azeite, e ungiu-o no
meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do
Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou. E foi
para Ramá.” I Samuel 16:12-13
“Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso de azeite e
ungiu a Salomão, então tocaram a trombeta, e todo o povo disse:
Viva o Rei Salomão!”I Reis 1:39
“Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o
lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para
apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cego, pôr em
liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Fechando o livro, devolveu-o ao assistente, e assentou-se. Os olhos
de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, começou a dizerlhes: Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos.” Lucas
4:17-21 (Isaías 61)
Os DONS são os instrumentos usados por DEUS para conceber os frutos, ou seja,
para cumprir o objetivo pelo qual ele foi concedido. São as folhagens das árvores
que atraem!

A UNÇÃO é a ação direta de DEUS para manifestação do sobrenatural; é o fruto,
que vai além da expressão do dom, que permanece e reverbera na eternidade.
CONCLUSÃO
Todos os que nasceram de novo estão aptos a receberem os dons de Deus que
nos orienta a buscarmos os “melhores dons”. Os dons são dados para que a
vocação e chamado de Deus se cumpram.
As pessoas podem ter muitos dons, mas não necessariamente unção.
Unção é a consequência de intimidade, busca, santidade, cumprimento do
chamado, desígnio e comissão de Deus.

FALTA CONCLUSÃO E PERGUNTAS
1- Romanos 12 e Coríntios 12 mencionam alguns dons dados por Deus.
Liste-os e comente sobre eles
2- Existe diferença entre dons naturais e dons espirituais?
3- Os dons espirituais nos são dados quando recebemos a Cristo, ou são
cultivados através da nossa caminhada com Deus?
4- Quando Paulo orienta a igreja de Corintos a procurarem os melhores
dons, a que ele estava se referindo?
5- Segundo 1 Coríntios 14:12, por que os dons foram repartidos?
6- Dom e unção: qual a diferença e importância de andarem juntos?

